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Portræt af seks af mænd, der var lige bag Hitler i Det tredje Riges magthierarki, og som kæmpede om rollen
som hans mest betroede væbner - og mulige efterfølger.

Læs om Hermann Göring, der kaldyte sig selv ´nazi nr. 1´.
Om Joseph Goebbels, propagandachefen, der dyrkede Føreren som en afgud og myrdede sine egne børn, da

det hele var slut.
Om Reinhard Heydrich, den ugen, men magtfulde SS-mand, der gik under navnet ´manden med jernhjertet´.

Om Heinrich Himmler, hønsefarmeren, der blev SS-fører og stod bag nazismens mest modbydelige
opfindelser.

Om Martin Bormann, ´Førerens sekretær´, der aldrig veg fra hans side.
Og om Ernst Röhm, manden der opbyggede Hitler-bevægelsen og selv blev dens første prominente offer på

De lange knives nat.

Et række minibiografier om seks mænd fra Det tredje Riges elite, skrevet af en af de vigtigste tyske
kulturhistorikere i det 20. århundrede, Joachim Fest. Bogen udkom første gang på dansk i 2007 som anden af

tre dele i Det tredje Riges ansigt.
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